
У нашој Галаксији – Млечном путу, постоји 88 Сазвежђа.

На небу се голим оком може видети око 6000 звезда које се налазе у 88 сазвежђа. Најсјаније 
зведе на ноћном небу су:

                                                     Најсјајније звезде ноћног неба

Zvezda m Zvezda m

1. Sirijus
2. Kanopus
3. Alfa Kentauri
4. Arktur
5. Vega
6. Kapela

-1,5
-0,7
-0,3
0,0
0,0
0,1

 7. Rigel
 8. Procion
 9. Ahernar
10. Betelgez
11. Hadar
12. Akruks

0,1
0,4
0,5
0,5v 
0,6v 

0,8

m - magnituda; v - promenljiva

                                                           Најближе звезде

Zvezda Razdaljina
[sv.g.]

Zvezda Razdaljina
[sv.g.]

Proxima Centauri
Rigil Kentaurus
Alpha Centauri B
Barnard's Star
Wolf 359
Lalande 21185

4,39 
4,39 
4,39 
5,94
7,78
8,31

Sirius A
Sirius B
Luyten 726-8A
Luyten 726-8B
Ross 154
Ross 248

8,60
8,60 
8,9 
8,9 
9,69 
10,32 

Највеће сазвежђе је сазвежђе Хидре, а најмање Јужни крст.

Галактички круг или Галактичка година траје 25.920 Земаљских година.

У Галактичкој години се десе четири велике промене на сваких 
25920 : 4 =  6480 година.

У тим великим променама се десе четири мање промене на сваких 
6480 : 4 =  1620 година.

Галактичка година пролази кроз свих 88 ( осамдесетосам ) Сазвежђа, то износи

25920 х 88 =  2.280.960 година.

То је Млечна година.

Она траје 2.280.960 Земаљских година.

То је трајање овог Млечног пута, а онда се све обнавља.

Значи овај Сунчев систем у овој Галаксији у овом Млечном путу стар је свега 2.280.960 
година.



Ово је Галактички круг или Галактичка година, са променама.
Галактички круг пролази кроз свих 88 Сазвежђа.
У Галактичкој години има 16 промена.
 
16 х 88 =  1408 промена.

Значи да је постојало 1408 мањих промена на Земљи.

1408 х 1620 =  2.280.960

25920 х 88 =    2.280.960

То је ових 16 промена у једној Галактичкој години ( кругу ).
То је једна велика година како су наши преци записали.

16 х 1620 = 25.920

Наука и црква, полазе од Сазвежђа Бика, зато су и астрономи и астролози извршили овакву 
поделу 

25920 : 12 =  2160
по њима пролаз Земљине осе кроз свако Сазвежђе траје по 2160 година што не може да буде 
тачно.



Увек се креће од 8 и добијамо по једно ново Сазвежђе укупно 4, тако да имамо 8 + 4 = 12
1620 х 4 = 6480 х 4 =  25920
Добили смо Сазвежђа Близанца, Бика, Овна и Рибе.
Црква и наука, две догме, крећу од Сазвежђа Бика.

Црква помиње Адама и Еву ( САМА и САМУ )  и креће од Ноја ( НИНО БЕЛОВА )
због прикривања својих лажи, због скривања ИСТИНЕ.

Ако кренемо од последње мале промене уласком Земљине осе у Сазвежђе Рибе и настанку 
крстјанства и реално сагледамо оно што нам је познато и доступно можемо да дођемо до 
ИСТИНЕ.

Горе наведени параметри нас прво упућују на то да не живимо у 2011 години, као што кажу, 
јер је то немогуће.

Симболи које су нам оставили у виду монограмског крста нам говоре Истину, мада нам је 
црква сервирала лаж о томе.

Овде се лепо види Ристо Крсто илити ( Х )РИСТО( С ) ОД А ДО Ш.
Када су измислили јевреје и јевропу измислили су и Исуса и додали испред имена 
ХРИСТОС.



Први крстјани су имали симбол Рибе.

Такав симбол је пронађен на многим местима и у многим записима.

Обратите пажњу на први монограм.
Крст је србско слово Х.
Тако је био разапет Србин Ристо Крсто на брду Виник код Низе.



Да се вратимо на симбол Рибе.

Шта смо добили?

Добили смо решење највеће мистерије човечанства, перпетум мобиле - 

РЕШЕЊЕ ГОРДИЈЕВОГ ЧВОРА.



Уласком Земљине осе у нова Сазвежђа мења се орбита и удаљава се од Сунца, а тада долази 
до промена на Земљи.
Све је симболизовано само те симболе треба исправно протумачити.

Све нам је остављено, али је до данас погрешно протумачено.
Када сам РЕШИО ГОРДИЈЕВ ЧВОР СВЕ СЕ УКЛОПИЛО.
Симбол Рибе, 88, Крст, Србски грб, Земљине орбите, катаклизме, рађање и крај.
Само мало визуализације и моћи ћете да видите и лотосов цвет који симболизује рађање.


